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Většina z vás si asi řekne, co to je za nesmysl - golf a Maledivy?
Ale je to pravda, když víte kde, tak si zde opravdu můžete zahrát i golf. Ne sice plnohodnotnou
osmnáctku, ta by se na průměrný zdejší ostrov, který má několik set metrů na délku a 200-300 metrů
na šířku vůbec nevešla, ale kratší tříparovou devítku nebo šestku . Standardní 18-jamkové hřiště
(zatím) na Maledivách ještě nenajdete, ale golfista, který se náhodou ocitne v tomto ráji a nevydrží
se tady jenom válet u moře, je šťastný, že si i může zahrát i zde.
Maledivy jsou sunitskou islámskou republikou (platí zde právo šaria), ale běžný turista si tento fakt
ani neuvědomí v pohodlí hotýlků a nadstandardní péči na malých ostrůvcích, které se mu dostává.
Tyto korálové ostrovy reprezentují asi 1200 ostrovů, většinou velmi malých, kromě hlavního Malé,
jen asi 200 z nich je obydlených. Žije zde asi tři sta padesát tisíc obyvatel a hlavní město Malé je
jediným městem se sto tisíci. Ročně Maledivy navštíví více než 1,2 milionu turistů. Turistický průmysl
a rybolov jsou hlavním zdrojem příjmů do státní kasy. Po složitých historických peripetiích od
Portugalců přes Indy, Holanďany, Francouze a Brity nakonec země získala v roce 1965 nezávislost a
stala se presidentskou republikou. Co je zajímavé, je skutečnost, že je zde zakázána činnost
politických stran. V únoru 2018 zde byl vyhlášen vyjímečný stav. Všechny tyto skutečnosti, zdá se
zatím, nemají podstatnější vliv na prosperitu turismu. Země rychle překonala i tsunami v roce 2004,
které zdevastovalo některé sousední země jako Thajsko , Srí Lanku aj. Úředním jazykem je
maledivština (divehi).

Země si hlídá svou bezpečnost. Vzpomínám na dnes už úsměvnou historku, když jsme zde přiletěli
s několika přáteli po cestování v Nepálu a Indii. V Káthmandů jsme si v rámci podpory místní
řemeslné výroby, nakoupili jako suvenýr speciální zahnuté vojenské nože – typ Gurkha – dlouhé asi
40 centimetrů. Když to kontrola na letišti zjistila, uvedla do pohotovosti tříčlennou protiteroristickou
jednotku, která nás okamžitě zajistila . Ocitli jsme se v podezření, že jsme přijeli zosnovat státní
převrat. Naštěstí naše hotelové vouchery situaci dostatečně vysvětlily. Museli jsme pouze naše
„zbraně“ deponovat v letištním trezoru a tím to skončilo. Při cestě domů nám je dokonce vrátili.
Ale zpátky ke golfu. V době naší návštěvy (2008) bylo na Maledivách jediné golfové hřiště a to na
ostrově Kuredu. Je to šest tříparových jamek s průměrnou délkou cca 50 metrů. Hra je zde exkluzivně
pouze pro hotelové hosty, fee je asi 15 USD. Odpaliště i gríny jsou z umělé trávy. Na hřišti bylo dále
nejen v bunkerech dosti písku, řídká místní tráva a zdejší vegetace. Každý hráč dostal na recepci
umělohmotnou podložku a z té odpaloval z většiny míst na hřišti. Hrací set holí (pouze patr, PW a kdo
chce tak SW) je v ceně fee. Driver samozřejmě nepotřebujete, ale kdybyste si ho půjčili a trefili to ,
tak kousek od hřiště se dá ostrov předrajvovat na šířku, která je zde asi 170 metrů. K dospozici máte
slušný driving a putting grín. Nejvyšší kopeček na ostrově (rozuměj hora) se tyčí asi 2,5 metru vysoko.
Na hřišti ale najdete několik výše položených odpališť (až 4 metry), na která můžete vylézt po
schůdcích. Můžete si také najmout trenéra. Náš asi týdenní pobyt jsme si zpestřovali každodenní
hrou. Na závěr jsme se s kamarádem Michalem zúčastnili závěrečného hotelového turnaje v Texas
scramblu. Sešla se docela dobrá konkurence asi dvaceti dvojic, zejména Britové a Skandinávci . Podle
švihu na drivingu i patování vypadala většina jako velmi dobří hráči. Všichni se velmi snažili a bylo
proč - hotel vypsal jen pro vítěze price money – gurmet večeři nebo 200 USD na osobu dle výběru.
Nevím čím to je, ale my Češi to máme někdy v genech, že se v cizině zmobilizujeme. Hrálo se ve
dvou skupinách a dvoukolově 2 x 6 jamek. Nepodařilo se nám zachytit nápor soupeřů a 3 jamky před
koncem jsme ztráceli 2 rány na lídra naší skupiny a vypadalo to bledě.

Ale pak se stal asi zázrak a nám tam padly 3 birdie za sebou, z toho dvakrát chip in. Stáli při nás
všichni svatí a tak jsme skupinu vyhráli. Bohužel vítěz druhé skupiny měl stejný počet ran jako my. A
tak jsme museli do rozstřelu. Vzhledem k nedostatku času hlavní rozhodčí učinil rozhodnutí, že o
vítězi rozhodne patovací soutěž. A to pouze jeden pokus na vzdálenost asi 16 metrů od jamky na
umělém grínu, který jsme oba celý týden nemohli pořádně trefit. Los vyhráli naši fináloví soupeři
Angličané . Jejich pat skončil asi deset centimetrů od jamky. My, zocelení léty tvrdých sportovních
bojů, jsme se soustředili a náš pat skončil k překvapení všech ( i nás samých) v jamce. Dobrá večeře a
pár lahví výborného vína již jen ukončily náš úspěšný den. I po letech, když se s kamarády nebo
manželkou na golfu pošťuchuji , používám svoji oblíbenou průpovídku : „ Víš co, radit mě můžeš , až
vyhraješ turnaj na rovníku nebo na jižní polokouli „.

Po letech se možnost golfového hraní na zdejších ostrovech trochu rozšířila a pokud vím, tak
v současnosti se dá hrát na dalších třech hřištích. Dvě z nich jsou devítijamková 3 par pitch&put
hřiště – Meeru Island a Villingili Island (hotel Shangri-la). Poslední je golfová akademie, kterou založil
španělský hráč Olazabal na Velaa Private Island. V současném hodnocení hřišť je ale stále nejvýše
hřiště na Kuredu. Na všech hřištích mohou hrát pouze jejich hoteloví hosté.
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